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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO/COLEGIADO DO CAMPUS 1 

ALENQUER (CALE) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA), 2 

realizada no dia 21/06/2022. Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às 3 

quatorze horas e trinta minutos, deu-se início à reunião extraordinária do conselho do 4 

Cale/colegiado do curso de administração, realizada de forma on-line no endereço eletrônico: 5 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ufopa-cale. Estiveram participando da reunião os seguintes 6 

membros do Conselho: Jorgiene dos Santos Oliveira (Presidente), Raoni Fernandes Azeredo 7 

(membro docente titular), Marilza de Sousa Cioffi (membro técnico titular), Everaldo Raimundo 8 

Lopes Júnior (membro técnico suplente), Nagyb Aragao Viana (membro discente titular) e Carla 9 

Raiana Silva Paula (membro discente suplente). A reunião contou, também, com a participação 10 

dos servidores Antonio Jorge Ferreira Barbosa, Nara Raimunda de Almeida Santos, Francisco 11 

Hélio Neto Bezerra, Robson Pinheiro Guimarães, Maria do Rosário da Silva e a discente Joanilce 12 

Gomes Simões, para discutir acerca do Orçamento do Campus Alenquer, ano 2022. A 13 

presidente do conselho falou que o conselheiro Marco Aurélio Oliveira Santos justificou a sua 14 

ausência em razão de compromisso previamente agendado com a FIAM, ficando apenas um 15 

representante docente pelo fato dos demais conselheiros suplentes estarem cumprindo período de 16 

afastamento. Igualmente, justificou a falta da discente titular Vanessa Pinto Barrozo que se 17 

encontra focada na finalização de seu TC, e que a mesma foi substituída nesta reunião pela 18 

conselheira suplente. Em seguida, saudou e agradeceu pela presença de todos, e prosseguiu falando 19 

sobre a necessidade de empenho do restante dos recursos destinados ao Campus, informando que 20 

a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Proplan) fez um apanhado geral 21 

sobre a situação atual dos Campi e demais institutos da universidade, apontando sugestões para o 22 

empenho dos 38% faltantes referentes à primeira parcela já repassada, o que soma um montante 23 

de R$10.300,18 (dez mil, trezentos reais e dezoito centavos). Tal necessidade ocorre em caráter 24 

de urgência, visto que a reitora já tem data marcada para solicitar ao MEC a liberação da segunda 25 

parcela dos recursos. As sugestões da gestão superior estão voltadas para o planejamento, 26 

considerando a disponibilidade de meios administrativos para execução, priorizando o retorno ao 27 

convívio na Universidade. Pediu que considerassem para o recursos do 1º desembolso, o 28 

planejamento para despesas já empenháveis e, com os recursos do 2º desembolso, planejar 29 

considerando à previsão de contratações e de Editais, como segue: Sugestões para aplicação do 30 

saldo do 1º Desembolso: (R$10.300,18) - Atendimento à Aulas práticas de Campo ($ para 31 

Transporte e Auxilio Aula Prática); Participação de discentes e servidores em eventos: Jornada 32 
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Acadêmica e JIUfopa (sede), Fórum de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil (CMAL),  33 

entre outros ($ para Auxilio em Eventos Acadêmicos e Diárias e Passagens); Apoio à publicação 34 

científica qualificada ($ para o Edital PAPCIQ); Produção de materiais gráficos acadêmicos ($ 35 

para Editoração e para material gráfico); Aquisição de materiais de consumo para uso em 2022. ($ 36 

para material de expediente e de TI). Sugestões para aplicação do 2º Desembolso no valor de 37 

R$19.450,06 (dezenove mil, quatrocentos e cinquenta reais e seis centavos) - Participação de 38 

discentes e servidores em eventos: Jornada Acadêmica e JIUfopa (sede), Fórum de Ações 39 

Afirmativas e Assistência Estudantil (CMAL), entre outros ($ para Auxilio Eventos Acadêmicos 40 

e Diárias e Passagens); Aquisição de materiais de consumo para uso em 2023. ($ para material de 41 

expediente e de TI); Manutenção de Nobreaks ($ para Contrato de manutenção); Produção de 42 

materiais gráficos acadêmicos ($ para Editoração e para material gráfico); Apoio às ações voltadas 43 

ao acolhimento e ao retorno humanizado para servidores e discentes ($ para o Edital do Programa 44 

de Retorno Humanizado); Apoio à ações de extensão vinculadas ao Bacharelado em 45 

Administração ($ para o Edital de Creditação); Apoio à ações acadêmicas do Bacharelado em 46 

Administração que resultem em produtos ou serviços para o Campus ($ para o Edital PIAPE). Em 47 

seguida pediu ao administrador Antonio Jorge para que expusesse sobre o total de recurso já 48 

empenhado para este ano. Feito isso, pediu aos conselheiros que dessem sugestões sobre a 49 

aplicação desses recursos, como sempre é proposto pela direção visando a tomada de decisões 50 

coletivas para o Campus. Assim, passou-se às discussões e proposições, sendo aprovadas por todos 51 

os conselheiros as sugestões da gestão superior, priorizando a manutenção necessária ao retorno 52 

presencial (compra de nobreaks, datashows e cabos para a instalação nos suportes etc.), inclusive 53 

que seja feito o levantamento dos custos para garantir a vinda dos professores colaboradores do 54 

Campus Santarém, bem como, na sequência, aguardar o posicionamento do NDE para a elaboração 55 

de editais de fomento. Estando a presidente com problemas de conexão, o administrador Antonio 56 

Jorge encerrou a reunião as dezesseis horas e dez minutos, e eu, Marilza de Sousa Cioffi, digitei a 57 

presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada por todos os conselheiros. 58 

Presidente: 

1 – Jorgiene Santos Oliveira (Diretora)                    PRESENTE 

Conselheiros(as) representantes dos Docentes: 

2- Marco Aurélio Oliveira Santos                               FALTA JUSTIFICADA 

3- Raoni Fernandes Azerêdo                                       PRESENTE 



 
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

CAMPUS ALENQUER - CALE 

CONSELHO/COLEGIADO 

 

Ata da reunião extraordinária realizada no dia 21/06/2022 
 

Conselheiros(as) representantes dos Técnicos-Administrativos: 

   4- Everaldo Raimundo Lopes Junior                          PRESENTE 

5- Marilza de Sousa Cioffi                                             PRESENTE 

Conselheiros(as) representantes dos Discentes:  

6- Vanessa Pinto Barrozo                                            FALTA JUSTIFICADA 

7- Nagyb Aragão Viana              PRESENTE 

8- Carla Raiana Silva Paula              PRESENTE 
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